AUTORITZACIÓ PER L'ENTREGA / RECOLLIDA DE ENVIAMENTS MRW
SOLIDARI, A OFICINA

En / Na. .................................................. ............................... amb DNI / passaport
o
NIE
.....................................,
i
amb
domicili
al
C
/
................................................. .. amb C.P. .................... de .....................,
AUTORITZO
a:
província
de
....................,
per
aquesta

En / Na. .................................................. ................................ amb DNI /
passaport o NIE ............................................ ........ per lliurar / recollir el meu
enviament MRW Solidari i abonar els imports que corresponguin.
I perquè així consti, signo
................................................

el

Signat: .............................................
Autoritzant

present

a

.................................

a

data

Signat: .........................................
Autoritzat(persona autoritzada)

Aquest document emplenat totalment s'ha d'acompanyar de fotocòpia del DNI /
passaport / NIE del autoritzant i de la persona autoritzada, així com l'oportuna
documentació sol · licitada per MRW en cada cas, per acreditar la condició que li
permet accedir als avantatges especials del servei MRW Solidari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Les dades personals que vostè ens proporcioni com REMITENT, així com les del
DESTINATARI dels enviaments, s'inclourà en un fitxer titularitat de FITMAN, SL, societat franquiciadora del grup MRW, així com de la
societat franquiciada de MRW a la qual es lliura el paquet per a la tramesa, amb la finalitat de realitzar la gestió dels serveis de transport
contractats i la gestió comptable i administrativa de clients. Les dades personals recollides del REMITENT i les del DESTINATARI seran
cedits a empreses del Grup MRW exclusivament per al compliment de les finalitats esmentades. Així mateix, les dades del REMITENT
seran tractades amb la finalitat de realitzar enquestes a fi de millorar els serveis i la seva qualitat, així com per mantenir-lo informat per via
postal, telefònica i / o electrònica, sobre els serveis i promocions del Grup MRW relacionats amb el sector de transport i activitats
connexes (comunicacions comercials). En conseqüència, el REMITENT consent expressament que les seves dades personals
proporcionades puguin ser utilitzades per a les finalitats indicades. FITMAN, S. L., amb domicili social en Av de la Granvia 163-167,
08908 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) serà el responsable de tractar les dades. El REMITENT podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic a l'adreça info@mrw.es, o per carta enviada
a FITMAN, SL, a l'adreça postal indicada anteriorment, adjuntant còpia del seu DNI o passaport

